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НАШИМЪ КРИТИКАМЪ щенникбвъ зь угорской сто- j qt1j іцо „Свобод i“ здѣлала
роны іцобь говорили до на- утримана на бордѣ самого 
рода въ церкви по руски ц вь; редактора.

нині приходять критп-
Сли есть на свѣтѣ большь 

нещаслива людина -  то не 
ма якь редакторь не подку  ̂
плвной гізеты. Во наколи 
газета есть самостойна п 
о власныхъ силахъ истнуе, 
тодѣ она своббдна, вольна, 
сказати правду и панови и 
Иванови. Такй газети днесь 
мало кто читає, бо люде 

 ̂ скорше люблять брехню 
які» правду; u така газета 
має найббльше ворогові», бо 
на евѣтѣ дуже мало свя- 
тыхъ людей стало, а решта 
то пожаль ся Воже и спо
минать: такй правди не лго- 

♦ блять, но кричать на редак
тора пііі -.лн її J ГАС И її и' ‘ f.ro!
та сама исторія и зъ „Сво
бодою" да ей редакторомъ. 
До доляровъ, американьска 
Русь, мала всегда горячихъ 
патріотбвъ: почавші! оді» 
преподобного о. Іоана не зъ 
Кронштату. Але щобъ кто 
пожертвовавь свой гроші» 
п здоровля на добро загалу 
то смѣло скажемо що до 
появленясь „Свободи" ще 

*не було.
Правда, були такп що но- 
жергвовалн своя кошені 
щобь они наповнили ся лю- 
цкимп доларами вь новий 
видуманий u дуже прак
тичний способі»; и штука 
удавала ея, но теперь щось 

*круто у тихі» патріотові, бо 
народі» читаючи „Свободу", 
набравъ розуму.
Наколи другії патріоти зви 
вались по контрахт», поплей 
захт» спасати дупій и бра
ли краснн гроши за свой 
тяжкй труди, бідний ре- 
дакторъ ходим, оді» одной 
до другой жпдбвско-роеій- 
скои друкарні по Ню Йор- 
ку питати ся за рускими б}-- 
квами хоть солено за нихъ 
заилативъ; бо не можна бу
ло д и в и т и с ь  натыхъ патрі
отові» якь баламутили лю
дей и стригли на кождомь 
кроцѣ. Тяжкій бувь приходь 
на світь ..Свободи" но ей 
голось здоровий одбивь ся 
съ самого початку спльнимь 
гомономь о атлянтицкй бе- 

_регй о чории пенсильванскй 
горы. Нарбдь нротерь очи 
и русинь нрозрівь. 
,,Свобода“насампереді> про
сила гречно руски хі» свя-

дома а не по мадярскй. За 
тее они нагнѣвались п по
дали скаргу на редактора 
„Свободи" до Риму, Пеки- 
на п Ада.
По церквахьх голосплпсьцерквахь-
проклятія на „Свободу" по
мадярскіїГн словацкй .
Редакторі» зь мѣшкомь про
клятій на своймь хребті, у- 
давь ся дорускпхь патріо
тові» зь Галичини щобь спо- 
могли. бо мають грошй и 
не дали загинути руской 
сирав'Ь. На се получбно 6т- 
повідь: „Най Богь вась 
сиоможе бо того року мало 
іюдей з^ііло вь майнах'і, 
гай доходу не було"
Тодѣ приходило редакторок 11141,11 сл?Ві1- 
ви поповнити збродню: за- '  ̂ ,гра1!да 
вѣсити „Свободу" п позба 
вити ей житя. Але найшли 
ся рускй хлопці, котри да- 
ромъ складали газету а не 
дали загинути!
Честь и слава спасителямь!
Познѣйше .Свобода* пбдне- 
ела справу о „Народнбмь 
Домѣ" и людоньки зложпли 
до теперь §91.48 цет.
Вь Редакцій „Свободи" єсть 
книга де кождий жервиую- 
чій свою лепту, за ни суєті, 
ся. Кождому и на всякое 
время: водни вь нощи н вь 
полуднії, вольно сю книгу 
переглянути и грошй суть 
вь банку.
Редакторі, не прогрішіть и 
не прогрішить ся руской 
громаді и злодѣемь нѣколи 
не буде.

и тай кажуть: “Свобода" 
е повинна нападати на н і 

кого. — Добре бдь днесь 
будемь писати акафпеть ко
ждому, кто краде и здерає 
рускій нарбдь. Будемь хва
лити тихпхь патріотбвь, ко
трй поѣхавгаи гулять по 
св іт і, а на Н а р о д н и й  
Д о м і ,  не дали ан і цента. 
А ти бѣдный редакторе си
ди та суши свою голову 
при нннішной спекоті н 
думай якь би заплатити зе- 
цера -  бо тя покине к ио 
ід е  риби лапати, 

і,/Дальше, закидують що вь 
/Т ..Свободі" вкрались непри-

многпми занедбаного только і 
рбодраного. Народь, котрий • 
самь про себе не дбає за- [ 
гине.
Слибь „Свобода" Перестала [ ся щобь зь нась Русиновь 
выходптп, тоді ^кермешь у якй небудь люде наемі

Д О М О Л О Д Н Х Ъ Х Д О П Ц Ѣ В Ъ  
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Хлопці - козаки! не даймо.

хаті; бо якъ 
/'дома, то ми-

„Свобода" хол» зь ласж : жи 
ла п жіе до теперь, поднесла 
свой голось щобь заложити 
„Союзь" и заложивь ся п 
слава Богу розвивавсь,., про
шв итае и що день зббльша- 
есь. „Свобода" проговори ла 
о читальні, о школі и вже 
подибуємо вь многпхь мі- 
сцевосцяхь тій, такь для 
народу руского потребнй 
институціи. При томь зая
вляємо що знайшли ся щн- 
рй рускй патріоти такь ду
ховий якь и світскй, що 
взялпсь до діла и до днесь 
о то старають ся перевести 
вь дійстнбсть що „Свобо
да‘‘мала на мысли и вь се
рцю.

правда но то помилка 
друкарска.
ІГротое не потребуємо кри
тики но гроша на видаване 
газети. Кто намь вь томь 
сиоможе, топ патріота, а 
кто критикує а ничь не 
дасть на народне ді.то, то 
ковальскій міхь, що гуде, 
сапе а порожнілії.
Сь такими критиками п мни 
гоглаіольными, вітренннми 
патріотами вимітаємо кутй 
на той канцелярій хоть вь 
бейзменті. Воньмімь! пре- 
мудрость проста, ясна и ко
ждий нашь роббтникь по- 
розміе сіє чтеніє ко халде- 
ямь.

В j) а т я !

Русини вь АмерпіуЬ по
требують просвіти, а на тое 
треба туть закладати шко
ли а не давати гроши на то 
щобі» кто грунта куповавь, 
І5ь старбмь краю а туть и 
льоти. Сь того нарбдь хбс- 
на не буде мати; Лучше ми 
роббтники вписуймо ся до 
„Союза," най нась буде хо
тяй до 5.000 Русиновь ро- 
ббтнпкбвь вь „Союзі" а то
д і  за нашй центи будемо 
закладати школи ц читаль
н і.
Ту будемо обзнакомляти ся 
духомь и ХОДОМ!, нинішно- 
го часу, якь зь роббтнпка- 
мн постпають ихь гнобителі 
каппталистн.
Слухайте що „Свобода" 
німь пише, бо правду вамь 
і іи і і 'є  и  стараєсь о добро 
робітника туть многими а

злодійской 
кота нема вь 
ц і й  гуляють.'
Редакторь „Свобода" хотяй 
би мавь пожебрахь ходити, 
то не одступить бдь свого 
п буде стояти до загпну за 
рускпмь людомь за рускимь 
роботи икомь туть вь Аме
риці.
Уважайте братя родин на 
тее, що кождий дурень по
трафить словами вась люби
ти u о добрі народа гово-
f ' 1-г Щ А їр  яі;ч. ггрст up п ш сь
на народне діло Дати, не вн- 
кличешь кума зь хаты. Той, 
котрий хоче посвятити ея 
для народа, мусить бутн.у- 
богшгь якь Хрпстоеь, що 
не мавь де глави прикло
нити,
Редактора ,, „Свободи" не 
жалує що стратпвь 1500. 
на „Свободу," але давь о- 
світу народу.

Не має девять покопвь вь 
плебаріи н купелей де со 
всякими можлпвымп вигода
ми ,п т.д. але йде за кводра 
до атлянтикуп тамь ополоче 
своє грішне тіло,
Редакторі» „Свободи" не хо
че бути ан і вікаримь, ан і 
каноникомь, ан і бискупомь 
бо его гонорь п честь вь 
томь, наколп зробить щось 
доброго про свой народь.

Р о д и м ц і !
Вписуйте ся до „Союза* чи
тайте „Свободу," на Народ
ний Домь вь Америці" 
складайте ся: чи то на хре
сти нахь, чи то на весілю а 
присилайте до Редакцій 
„Свободи." Вірте н намь 
що п туть суть патріоти Ру
сини н народного цента не 
змарнують. II льі знаємо 
давати зь остатного на ру- 
ску народну ціль.
Кто має упій слишатн да 
сли шить.

Нарбдь, котрий вспома- 
гає видаванія газеть вь єго 
мові, зветь ся цпіїилизова.- 
ний.

валп ся, що ми такй або та
кй. Покажпть що ви моло
дії можете зробити. Где єсть 
рускій хорь горніть ся до 
співу, где єсть руска оркес- 
тра, вступайте, трубіть на 
честь Руеп!
До школи руской сп іш іть  
не зважайте на слоту п бо
лото! До „Союза" сли не 
впиеалпете ся пдіть п впн-‘ 
шіть ся. бо се смертельний 
народний гріхь. •

Гей хлоп ц і  
ЛГолоѵѵЬ.

Вь „Союзь" ся впишіть, 
Русь неньку

Рбдненьку 
Серцемі» полюбіть!..

Зеленй Карпаты 
Не розділять брате,

Біднихь Русиновь!
Одна мати нась родила

Вбвсянпкомь нась кормила 
Ячъ своихь синбйь!.. . ;

На Уграхь утопило ея 
сто осббь вь р іц і  Тисі не
далеко Токая.

День 4-го Юлія, вь ко- 
трбмь .була оголоштна неза- 
виспмбсть Америки, обхо
дила ві» сей день ціла кра- 
пна торжеетвенно.

Одень кравецкій майстерь 
вь Берлпні винайшов!» шту 
ку зробити такій панцерь 
зь сукна, котрого куля не 
продзюравить. Зділано про
бу п проба удалась дуже 
добре.

Ще разь звертаєм* ся до 
честнихь оо. духовнихь ц 
бр атсіь І у і і ьс і ь ,  и сСы 
писали «увідомляли нась 
о всімь де що нового станеть 
ся вь ихь плеизі.

Завідомляємь пч. Руси- 
нбвь, що снмп днями прій 
шло намь богато рбжннхь 
кннжокь а то всятсй кнйжкй 
іпкбльнй, церковнії II исто- 
ричнй.
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ЩО ЧУВДТИ въ СТАРОМЪ 

КРАЮ.
Д О Н Н С Ь З Ъ Г А Л Н Ч Н Н Ы .

Водбулись у -насъ въ Га
личині або ще и відбува
ють ся въ : богато місцяхь, 
такъ званії ,.вечерницѣ-‘ въ 
честь Кобзаря нашого, Та
раса Шевченка. Вечернпці 
такй суть торжественнимь 
празднованємь памятп ве
ликого чоловіка та мучени
ка за волю народа. Въ той 
цѣли въ певнії означенй дни 
сходять ся Русини спольно 
до якого дому, где ЄСТЬ ВЫ- 
гбдна саля, и тамь выголо- 
шують ся бесѣды, співають 
ся пісни, декламують, грає 
ся на рочличныхъ инстру- 
ментахт, и т. п. и такъ про
водить ся въ кружку Русп- 
нбвь вечерь, присвячений 
сиоминамь Кобзара.

Яку, вагу мають такії ве- 
нѳрниці для Русинбвъ, ко- 
авдий знає, хто на нпхъ бу- 
вавь. Бо коли ся учує ру
ску пѣсню, руску милозвуч
ну мову, що ій  рбвной на 
св іт і не ма, колп зь инс - 
трументбвъ видобувають ся 
тужливії звуки оплакуючії 
нашу недолю, та неначе за
носять скаргу до Бога за 
насильства надъ нами воро- 
гбиь, то чоловіковиажь лег

днесь? Тблько думка про 
се осталась...

Пройме насъ дрощею, ко
ли пѣснь до очей ставляє 
давну братню незгоду Ру
синбвь, .убійчії борбы, j що 
згубили, занапастили нашу 
Русь- неньку

Здалобь ся, щобь и у Вась 
Родимці, вбдбувались такй 
вечѳрниці; треба тблько до
брой .волѣ а все дасть ся 
зробити.

Місцемь, до. ураджувань 
такихь вечернпць, найліп- 
шимь, суть читальвѣ.

То , мере напроваджує ска - 
зати про нихь т, є. про чи,-, 
тальнѣ пару слбвь.

Где нема читалень, при
ступайте до якь найшвид
шого ихь закладаня. Чи
тальні будуть для Вась 
Краяне, місцемь, где Ви 
наберете вѣдомостп о св іт і 
дознаєте ся чимь Вы були 
перше а чимь єсьте теперь, 
пбзнасте хто Вашь ворогь а 
хто другь и будете учити 
ся, якь маєте свойхь вороѵ
гбих» иоборюлати. Ти ХЗаи
заохотить до дальшого тру
ду на славу и пожитокъ на- 
шой матери Руси.

У нась вь деякнхь повѣ- 
тахь нема майже села где 
бы не було читальні. Люде 
сходять ся, балакають то о 
сімь то о тбмь, виговорю
ють свою бѣду, та. її легше 
имь стане. Зьгазеть, якйко- 
жда читальня повинна мати, 
вычитають они якь инщй 
народы жиють, якь стара- 
ють, ся уліпшувати, т а п ф д - .  
нрсити свои газдбвства зь 
якь вайменшпмь коцітомъ, 
и богато ще пншпхь пожи- 
точныхь річей.

Тожь не оттягайте ся Бра
тя! У Вась єсть повна сво
бода, умійтежь «й викорис
тати! У Вась нема такпхь 
короводбвь сь иросбамп, по- 
данямп о читальні якь то 
у нась.

Тожь маючи своббднй ру
ки, можете смѣло почати 
діло, а Богь буде зь Вами!!

где,.п

Мохнадкій. По тыхъ бесі- 
дахъ удаві, ся';архикнязь до 
міста,. где єго, витала чис
ленна публика п заіхавь ^о 
палати, на мѣстника, 
заме^савь.

На -4РХЇ?Й,А̂ Ї?Ь- т- е- Ч
вбвторокь, о 11-ой годині 
рано.п^шбувь ар^икнязь на 
площу в^ста^ьі, щобь є і  о- 
Т.ворити. Кн. Ада г̂ь Саиіга 
розпочавь торжество промо
вою, вь котрой виразно за- 
значивь, що уділь вь ви
ставі беруть вь той, зарбв- 
но такь поляки якь и Ру
сини. хотяй, якь знаємо три 
чверти Русинбвь відтягну
лись зовсімь вбдь виставки. 
Потбмь промовлявь.Руспнь 
Др. Савчакь, члень выділу 
краєвого, котрий належить' 
до тих Русинбвь, що пхають 
шію у чуже ярмо. Его бе
сіда випала млаво; та тежь 
и не- дивниця, бо була 
то чиста брехня, що оні> на- 
плівь. Пменно міжь ин- 
шпмь сказавь, що Русини 
беруть уділь вь виставі 
спольно зь поляками. Если 
якь повысше сказано, те са 
ме сказавь кн. Сапіга, то 
бнь яко перевертень шля- 
хтичь поленій мавь бодай 
підставу брехати вь користь 
Полякбвь, але якій интересь 
мбгь мати вь тбмь русинь 
Др. Савчакь то се є загад
кою. Зрештою вь якій спо- 
сббь Русини брали уділь  
вь виставі, то поговоримо 
о томь заразь низтие. а те
перь приступаю до річн.

По б ес ід і Дра. йавчака 
промовпвь ще раз̂ в кн/ Са 
піга и просивь

Зь нагоди такь званой 
краєвой'* вистави. Вь 

цонеділокь 24 мая (5-го че
рвня) загостивь архнкнязь 
Кароль Людвцкь, брать на
шого цісара до Львова, щоб 
вь , йм єни пануючого ртво- 
риптп виставу. На двбрцн 
желізнбріь явились наповп 
тане архикнязя представп

іірхпкнязя 
щобь оголосивї/виставу о-
твореною.

Наконець забравь голось 
арх. Кароль Людвцкь и од- 
читавь свою бесіду по н і- 
мецкп, вь котрой рбвножь 
пбднісь сю важну обстави
ну,. що Поляки и Гусинн 
сибдьно устропли ту виста
ву; потбмь сказавь ще ва
ру слбвь по польски, котри
ми отворивь виставу.

Русини- лизуни, ждали що 
и ихь яко такпхь, що вспбль- 
но трудили ся коло вистави 
повктає архнкнязь такожь 
пару рускими словами’ но 
не дождали ся...

Такь вбдбулось отворене 
вистави.
На ечеть той вистави хоче
мо сказати пару слбвь.
; Безперечно, що кожда ви

става краєва має для дотнч- 
лого населеня величезну ва
гу, и вказує на розвитокь 
краю его економічне значі- 
не, та постепенний розвбй 
рбльнпцтва и промислу. 
Значінє такой вистави є 
тимь ббльше, чимь богатше 
єсть она заосмотрена всіля
кими предметами зо всіхь 
сторбнь провінцій, бо .дає

телі духовеньства, властп ? ■ повнійипй образь роз- 
цпвільнйи войсковй вь пов- W  ° W  перціпмьц найго- 
нбмь числі. Маршалокь ловнійшпмь условсмь для 
краевый. кн. Сангушко пе- пбднесеня значіня вистави 
ршій прпвптавь архпкня- есть. Щ°^ъ вс народности 
зя промовою. Потбмь про- іживучй вь яарблъ вяаю, ю 
мовляш, презідонть міста ідучились добровольно и

спольно ураджували таку 
виставу.
:.у Вь нэдиомъ краю на жаль 

.того Hejp. Чому? Вбдпо 
відь корр^ка: Бо пануюча 
вь Галичині шляху^уполь- 
ска, постановила зь гори 
m g fftev  оббелат.и, ^рівдмвг.’ 
тами зь усіхь ,,Bzielnic dftf 
wnej Polski“ , нез^ірошу^и  
до ней Русинбвь аиф^ифвь 
словомъ. Доперва на' осо
бисту просьбу деякихь Ру- 
синбвь, (особливо проф. Вол, 
Шухевичь гравь вь тбмь 
ВЗГ/ТЯДІ виднійщу ролю ), 
котримь страхь якь зале 
жало HaxtoMb. Щобъ по і̂їіза- 
ти рѵ^іенькиЛіольскимь па 
намь та ,, r̂pasc im do nozek“ 

ласкаво" панове 
шляхта польска притулити 
до себе та погла дити , ,bra - 
сі Rusinow“, тай хочь не 
хочь запросили и Русинбвь 
на виставу.
Насамцередь мьі би ирпмі- 
тилп, що вистава та не є 
зовсімь ,,краєвою,“ бо пред- 
меіи выставовй походять 
по найббльпюй части зь ио-7 ' ■ . . •. Г U ’її!
загранидь краю именно зъ 
земель давной полщі, що 
суть пбдь Росією, Прусами. 
Чехи причинили ся вь знач- 
ной части до збогаченя ви
стави, навіть і іо л я к й  аме- 
риканьскй особливо зь Ню 
Йоркь и Чикаго вислали 
богато предметові на сю 
виставу. Думаємо, що то о- 
дно висгане, щобь вистава 
стратила піху .краєвой.* А- 
ле ще друга річь причиняє 
ся до того: ото нгнороване 
Русинбвь.
Уже зь того факту, що не 
запрошено до участи ,.bra- 
ci.Rusinow“ виходить ясно, 
що вистава та зь гори мала 
маги прикмету польску. От 
же ту виставу, якь справед
ливо замічено, рндше тре- 
бабь назвати польскою.Кои 
ciuszkowsko-ю.
Правда, заходомь деякпхь 
лизолапбвь суть виставленії 
окази ц зь руской части Га
личини; але ихь єсть дуже 
мало, бо тій що заслугують 
бути Русинами вбдтягнули 
ся бдь ней. Тому часть ру
ска вистави представляєсь 
дуже пустою, що причинить 
ся певно до осоромленя ли- 
зунбвь.
Замітнсю річею єсть що 
навіть представитель коро
ни архпкнязь Кароль Люд- 
викъ, не иовптаві Русинбвь 
вь рбдной ихь мові, хоть 
се учинивь для полякбвь. 
Уважалибьісьмо се за оекор- 
бу нарїід/ руского лишь то- 
гді,/колибь цілий той на- 
родь б{5авь уділь вь виста
ві! Але що славити Бога, 
такь не сталось, то най се 
буде доброю наукою для 
тихь Русинбвь, ( особливо 
для професора Шухсвича') 
котрй такь дуже захсідилк 
ся крло того, щобь пани 
польскй дозволили приміс
тити пхь вь якбмь кутпчку 
на виставі. і
Такь у нась йде зь кождимь 
діломь. Замість щобь ста- 
ратп ся поднестп у народу

чувство п повагу напіонял-'* 
ну Русинбвь, то такй лп- 
,зуни псують лишь всю ро
боту п деморалізують за- 
галь Русинбвь.
Есть приповідка польска; 
^Wiedza sasiedzi jak ktosie-* 
dzi.“ Тую приповідку мож
на цілкомь добре ту ужи
ти: знають бо поляки, я- ’ 
кихь мають пбдь бокомъ 
(вибачайте ) покбрпыхъ те- 
лятьАу. є. Русинбвь), та к 
том/^брикають, що ся на- 

, Ми боимо ся на- 
т^ заговорити до поляка 
рускй, щоби борони Бо

же, 'тимь не уразити ,,го- 
daka.“ До чого нась така 
робота доведе, легко вгада-, 
ти. А прецінь є на^ь така 
сила, що якь бысьмо ся спо
лучили разомь проти на
шихь ворогбвь, то бисьмо 
пріїдусили и ляха u жида.

0.

Мадярамь захотілось ма- 
ти также у себе цивильшї 
шлюби п такії зостали за-» ' •
конно затвердженії вь той 
крайні. Теперь думають що 
черезь тоє мадяри помно
жать ся.

При отвертю польской ви
стави у Львові ректорь 
руской семинаріп вывісивъ 
польску фаиу. Питомці про
сили щобь знявь а  не ро- 
бпвь ганьби Русннамь але*
дармо. ТодЬ сами лдияли
фану, а співаючи „jeszcze 
Polska nie zginela ale zginac 
musi“, подерли на кавалки 
наконець пропіли: „вічна- 
я память.“

А М Е Р И К А Н С Е А  РУСЬ.

Дня ЗО. Юнія одіхалп до ■ 
старого краю два рускй свя
щенники: о. Обушкевпчь зъ 
Олпфанту и о, Полянскій 
зь ІІітсбурга.

Братство руске зь Май- 
філдь вступило до ,,Союза‘‘ 
Славно!

Зь Ансоніп пишуть, що 
тамошнії Русини пристали 
до ,,Союза“ и що статута 
дуже людямь сподобались. 
Неодовга ціла Ансонія впп- 
шеть ся до ,,Союза“

Братство руске вь Біонѳ 
Сіти заявило щиру охоту 
вписатись до ,,Союза.“

Наши братя Русини вь' 
Ню Йорку громадять ся и 
рихтують ся вписати вь Со- 
юзь, бо пбзнали що се на
родна руска организація.

і
Вь Джерсі Сіті, старий, 

айрипіь 60 літний грибь 
обезчестивъ 9- літну дочку_  
кашого краяна Меснэра. 
Старий котюга вь рукахь 
црлиціп.
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ДО РУСИНОВЪ.

Братя, перестерѣгаемо 
Вась передь часомь її кли
чемо до всіхь: вписуйте ся 
до ,,Союза“ її беріть аме- 
рпканьскй папери! 
Вступайте до ,,Союза", що 
■бы на випадокь нещастя 
мати матеріальну пбдмогу 
такожь гі скріпити силу 
руского духа, щобь мы тутъ 
не загинули яко рускій на
родь. . І
Беріть амерпканькй папери,
<50 кто знає якй ще можуть 
настати-тяжкй часи для ро- 
•ббтнпкбвь, де буде потре
ба виказатись паперами що 
•би получптя робрту.

.Послухайте голосу щиро 
Вась любячой „Свободи"!

ЩО НОВОГО вь АМЕРИЦѢ

В а ш и н г т о н ь .  Дня 
■2. Юлія паны сенаторы взя-. 
лись нібы-то на правду доf 
праці щобь уже разь по-І 
кбнчптп зь справою рефор-  ̂
мы цла.

На „далекбмь з а паді’' 
колювй стрейки не переста
ють, но ще дальше ширять 
ся. Зь Чикаго були высла
ни 250 такь званыхь депуті 
Шерифсь до Blue Island у- 
становпти порядокь и впро
вадити вь рухь желізно- 
дорожну комунікацію. Але
■2.000 стр е й к у ю /ш х ъ  робот-
никбвь зь ножами вь рукахь 
напало и побило ихь. 36 
всіхь сторонь доходять в і 
сти, що всяка комунікація 
прорвана. Тренн не корсу- 
ють, бо стрейкеры не допус
кають. Милпція высилаесь 
на місця стрейкбвь, теле- 

. лрафпчвй дроти порьано а 
стовпи лежать на земли. У- 
j»e многй изь стрейкуючихь 
поплатило житемь за свя
тую справу.

денной платпі А/ньїні бід- 
ный унгарь абв славянпнь: 
русинь, словакь, полякь, и 
чехь гнаний бідою зь рбдт 
ного краю гіринявь ся ро? 
бити на користь капиталис- 
товь по 75 цнт. денно подь 
землею и збогативь своєю 
кровою и потомь тихь ощ 
мають : великії миліоны, 
ныні за се хочуть црогнати 
а на те місце <5ілого раба 
наймати чорного, бо буде 
робити майже за дармо. 
Братя уважайте на себе и 
вашй діти! Вписуйте ся до 
рускихь братствь, вписуй
те ся до „Соююза," беріть 
амернканьскй паперы, щобь 
вь годині потреби ,стати 
громадно за свои роббтничй 
права и не дати ся ненасит- 
нымь сцекулдторамь и ган- 

білыхь невблнп- 
вбльноп Америц 

нась якь собакь гна 
по дорогахь п дп 

кихь американьскихь л1 
сахь гинули а наши труп 
американьски орлы_ р̂озди
рали!

-Поляки, Словаки, у- 
же сут̂ > на тое приготовле
нії п у ннхь есть сила по- 
боротпть ; тблько >:ы розпо
лошені'! -ЛОВЬ ТОТЙ вовці 
згинемо, сли не станемо 
сильними вь „Союзі" 

Протоє вписуйте ся до 
„Союза"

Майнерскй етрейкй уже 
де-куды покбнчплась п ро 
■бота йде але але не всюда.

Вь Сань Франциско, Белві- 
дере, Лярами, Утіка, Спріпг- 
філдь, Денверь, Блюмгдаль, 
и Клевеландь почавши бдь 
машинистбвь ажь до того 
що колеса смаруе -  все 
стрейкуе при желізныхъ 
дорогахь.

НА ЦАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ВЪ АМЕРИЦѣ

Ci-tfwn Point. Jnd. Вь тбмъ 
м іст і завязалось таке то
вариство. котре має за за
дачу ширити тверезбеть. 
Апостоль тверезости сь по- 
чатку представляє словами 
піякови отидвсеть u іикбд- 
ливбсть надмірного }гжива- 
ня горівки н пива. Але сли 
ціякь не взрушпть ся на 
слова и не поправить ся, 
тогда достає сто палокь. На 
дняхь одень Ціякь по за- 
житю такой медицины по- 
правивь ся и приставі, до 
братства тверезости.

ЧИТАЙТЕ ВС9, ЧИТАЙТЕ ВСѢЯЪ-

Де якй газети аиглійско- 
америкаяьскй пбдплаченй 
каїшталистами,трублять те- 
нерь, щобь властителі копа
лень угля не пбдвыепталн 
платню стрейкуючимъ оу- 
намь и Славядамь по Пен- 
силваніи и вь пнішіхь сто- 
ронахь, але на ихь місце 
брали негрбвь, котрй за мен
шу платню робити будуть. 
Що за спекуляція ненаоыт- 
ныхь нявокъ людского йо
ту и крови!
Колись айришь або англикь 
бравъ яко майиеръ $5.00

УВАГА.

Хотя'ій приступити до „Со
юза" най посилають вступ
не и місячне до каеіера. 

Mr. John Glowa 

Excelsior РЯі

И увідомити секретар» 
пбдь адресою.

Rev. J. KonstanKiewich ■
144 »South і'гапкііп Str. 

Я ііа т о к іп  Ра.

, Пожертвовали дальше: 
Лука Гошко $1.00
Осифь Вархолпкь , 1.00 
Василій Q. Симкрвь ,1.00

Слава п честь такпмь Ру- 
синамь патріотам?»!

Н А Р О Д Е  М 0 Й !
с • я г: - \ >.

Народе рускій,
Услшпп глаеь мбй, 

Повірь моимь речамь 
Я вірный сынь твбй 

Я-бь днесь готовь вмерти 
За справу святу, 

Живцемь дамь спалитись 
За волю золоту! 

а волю, свободу 
Рбдного народу 

Я душу дамь:
На страшнй муки 

Безь плачу, рузпуки 
Завзятымъ врагамь! 

Щобь ты рускій роде 
Разь заживь свободи. 

Хоть на годину,
Хоть на хвилину!... 

Щобь руска земля 
Святая моя 

Одь . жида ляха 
Вольная була!

А туть вь Америці 
На вблной землиці, 

Щобь народе мбй 
Манбвцями не блукавь 

Но прямо впередь ступавь 
И мавь розумь свои! 

До просвітьі щобь ты 
бравь ся,

Якь жить лучшё нау- 
чавь ся,

,Й зь волі користать. 
Щоби рускй школы були 

Щобы діти не забули 
Що Русь ихь мать. 

Щобь вь „Союзі єдналися 
Н якь братя обняли ся 

Да стали працювать, 
Щобь добро и славу 

Мало, по -  малу 
Туть собі придбать.

** *

У В А Г А .

Просимо в.сіхь нашихь 
предплатникрвь вь. випад
ки хъ з м і  н ы с в о є п а д- 
р е р ы, вь сей(чась подати 
до редакцій, н о в у  с в о ю  
а д р е с у ,  аби регулярно 
отрпМовали свою" газету, а 
лій не мали баламути зъ 
почхоїр.
З в  е р і а е и  о. у в а г у ,  
що мы стараємо ся нашу 
ґазету зробити якь можно 
ббльше інтересною для на
шихь людей, а протоє за
мовляйте „ С в о б о д  у .**IJІ 

Не. забувайте за рускій 
НАРОДИ ЫЙ ДОМЪ.

ЗЪ ШИРОКОГО СВЪТА.

Ф р а н ц і я .
* Французка ррпублика 
глубокимь обнята смуткомь, 
оддала послідну честь сво- 
му любимому президенту 
зложивши тліннй останки 
усоцшого Карно вь панте
оні.

Вь тихь дняхь парижека 
прлиція заарештовала 200 
анархистбвь обйльна ловит
ва!

Па. мурахь парижекихь 
домбвь и на дровинціи по
розліплювали анархпсты 
плякаты, на котрыхь стоя
ло: новий нрезиденть не- 
одовга пбйде тою самою' 
дорогою на тамтой світь  
якь и Карно.

А в с т р і я .
Всюда роббтнпки сходять 

ся на віча п о  великихь П 
малыхь містахь, де радять 
п заохочють ся щобь сміло 
и отверто домагатп ся праг 
ва общого голосованя.

Вь Празі ареіптовала- по
ліція трехь етудентбвь, на- 
лежачихь до анархистичной 
партій и засуджено на 4 -  б 
рокбвь.

„Standard" подає зь В ід 
ня вість що, тамь знайдено 
недалеко цісарской пола- 
тьі бомбу, але кто ю пбдло- 
жпвь не знати.

Р о с і я .

Вь Кронпітаті и на око
лиці появнла ся холера.

Вь тихь дняхь вь Петер
бурзі бтбула ся проба стрі- 
ляня новими кулями, ко
трй дзюравлять 16 цальову 
стальову плиту -  се не 
жарть! Такй кулі посідає 
тблько руска армія а для 
другпхь єсть се секреть.

П т а л і я.

На дняхь вь цталіянь- 
скомь парлямепті перейш
ло право противь анархис- 
тбвь, пбсля котрого анар- 
хисту має судити осббньїй 
на се вибраний судь.

Н і  м е ч ч ц н а .

Вь Прусахь гех бдпихь 
появила ся холера и щп- 
рить ся скоро. •

Дотеперь. думали, всі же 
Німеччина и Росія суть вь 
ширихь бдноспнахь міжь 
собою, а се показуйсь що 
не правда.

Німецкій цісарь запро- 
спвь царевича до себе на 
осіннй маневри п запроси
ни були иринятй. Наразь 
рускій царь заказавь сьшої- 
ви щобь не іхавь вь гості.

Люде зъ.подітнчнимъ ню 
хомь и котрй чують якь 
трава росте, кажуть що се 
не на добре заводить ся.

С Е М Е  Н Е К Р А Д И !

Зь многихь рускихь fl
ea дь приходять до нась 
скарги окраденыхъ людей 
на тихь священннкбвь, ко
трй позаписували рускй 
церкви тутейшимь латинь- 
скимь бискупамь — а те
перь друть народь, збитку 
ють ся надь нимь и горла
ють; що се ихь церковь а 
бідному роббтникови, що 
кервавого дававь доляра на 
храмь божій, до того засі."

Ви д}-ховнй отці! даруй
те за смілбсть поспитати 
ся вась: якпііь правомь мо
жете такь говорити и такь 
робити?
То ви уже забули: „семе 
не кр:іди?*‘ Чп тая заповідь 
дана для бідно.іо хлопа — 
роббтника. а »  для вась? 
Чи ви дали колпбудь хоть 
зломаного цента на тую це
рковь, ,котру звете своєю? 
Чп забулисьте же безь ре- 
веренди прпіхали до Аме
рики
Чія праця и пбть п кровь 
зробила вась богатими тлу
стими якь не того бідного 
роббтника, котрого днесь 
копаєте ногами п збиткує
тесь надь нпмь мовби вы 
єго купили?
Христось буде вась судптп 
п укарае за кривду руского 
народа! Слибь ви вірплп 
вь Бога, вь єго судь, вь 
пекло, та такь би ви недѣ- 
лалн!.. То такь пптаемь ся:

По закону Апостола 
Ви любцте брата?

Суєслови лпцемирп 
Господрмь ироклятй

Вы любите на братови 
ПІкбру а не д у т у

Тай лупите по закону...

Уважайте отченькй на те 
що „Свобода“обстане за по- 
кривдженымь народомь н 
ваши огпднй діла св іт у -  
людямь вкаже.
Поправте ся! -  Бо наведемо 
имя кождого такого душ- 
пастиря п вь якбмь міс- 
ци живе п якь овечки ску
бе, стриже голить, Церквп 
за люцкй поставленй грошп 
маюіь належати до людей 
а не до вась прпіхавшихь 
сюда во вреуя оно якь ту- 
рецкп святй безь цента е ь  
кишені.

Дня 11-го Юлія лат 
руске братство Св. А пост 
Петра п Павла вь Jersey 
City буде мати пікнікь вь 
Caledonian Park, недалеко 
Руской церквп.

Кто хоче весело п ирі- 
ємно забавити ся, най при
ходить на той пікнікь. Про- 
тоє запрошаюхь ся якь 
Джерзі-Сітскй такь п меш- 
каючй вь околиці русини 
а тоту забаву!!!

— н  —
„Свободу" читай и пре- 

нумеї ату присы.іѵй.

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ- 
НЫХЪ ИКОНЪ, книгъ и 

РИЗЪ

^  МИХАЙЛА ДЫМЕТА %  
во ЛЬВОВѢ въ ГАЛИЧИНІ

Иоручаѳ свопмъ землякамъ 
въ Америцѣ всякого рода 
вещи дерковніп а именно:

Евангеліе нового изданія въ 
'ЗОЗЛПЧНЫХЪ прехорошихь 
оковахъ и оправахъ отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащаннпци 
на полотнѣ отъ 18 злр. до 
42 злр. на шолковогі матерій 
отъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стпхарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артоси, Хлѣбнпцѣ, Кресты 
всякого рода, Патрпціи, Ча- 
шѣ, Кадилнпцѣ, Дарохра- 
нительнпцѣ, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, п 
циновіи. Всякій кнпгп цер- 
ковни, а особливо поручае о- 
брази д о И к о н о с т а с о в ъ  
хорошой роботи по дуже у- 
мѣреннпхъ дѣнахъ, на поло- 
тнѣ якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагъ Па, Фріляндъ 
Па, Міннеаполисъ Мінн. а 
всѣ булисовершенно задово- 
лени о чомъ ся переконати 
можна.
Чувъ я що въ Амерпдѣ забе- 
рають ся жиды продавати 
церковна вещп п кажуть со- 
бѣ за лпхііі товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
гого прошу всѣхъ а особли
во Всечеетне руске Духо- 
веньство п братства цер- 
ковни, котримъ лежить на 
серцю украшеніе домовъ бо- 
жихь, щобы съ свопми по
требами до мене удавались, 
я всѣ замовленя яко Руспнъ 
и вашъ родимець якъ можь 
найтаньше п найсовѣстьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковатп отъ лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнихъ вещахъ. 
При замовленіяхъ або, об- 
оталюнкахь, прошу заразомъ 
и грошѣ присилати, а слибы 
аамовленіе ббльше стояло 
якь 200 злр. пли 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. осббно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви вь Вѣдни 
за потвердженіе рахунку.

Всяки замовленя прошу по
силати черезь „Свободу" 
Цѣнники можно получити 
вь Редакцій „Свободи"

Збстаю сь почтеніемь 
Мпханль Дыметъ.

ПЕРША РУСКА 
Г Р О С Е Р Н Я  

Вь Джерсп Сітп.
Пбдь числомь 102 Моррисъ 
у лиця.
Краяне повертаючи до кра
го чи прнходячп сь краю, 
няй зайдуть тамь а будуть 
услуженп по щыро руски.. 
Тамь дасть ся имь добру 
раду п пораду о всѣмъ що 
только потребно.

BILLY & ШЧШѢ

BANKERS <fc STEAM 
SHIP AGENTS,

20 William St.

т & т т а ш в  m
Спродають тикети кора- 

бельни на найлѣппш ліній. 
* * * * * * * * *

Посилають грошѣ до ста
рого краю скоро, таньо и 
безпечно безь клопо.ту.

Продають руски книги 
по знпженыхъ цѣнахь а то: 
Великій Молитвословь 2. 50 
Великій Зборникь , . , 2. 50 
Изборнпкь великій , .  3. 50 
Псалтирь великіи .,  , 2. 75 
Зборникь малій вь доброй 
оправѣ , , , , , , , ,  1. 75 
Молитвословь , , , , 1. 75 
Надежда моя , , , , , 1. 80 
та сама вь скоряной опр. 85 
Хлѣбъ Душп вь доброй о- 
правѣ. , , , , , , , ,  1. 75 
такій самь брошур. , , ,75 
Зборникь малій , , , , , 35 
Молитвословь малій , , , 25 
Маємо такожь всяки слове- 
нски книги. Кто собѣ хоче 
купити няй зголосить ся 
пбдь высше подану адресу -

W . Ш г а г Т Я В К а .

122 Cedar Str. 

New York.

Помежп Green
wich і Washing- 
tou улицями. 

А Г Е Н Т У Р А

К О Р А Б Е Л P H A

И К О Л Ю  В A.
Спродає шпфкарты на най- 
лѣпшій лпніи морскій на 
Бременьи Гамбургь. Поси
лає гроіпѣ до всѣхь части 
свѣта.

Звертаемь увагу, що яко 
свбй чоловѣкъ обходить ся 
сь людьми сумлѣнно.

H E R M A N  G IZA N G
Рбгь Варрень п Моррись ул.

Jersey City N. J. 
Утримує въ своймь складѣ 
найрозмайтшій трунки такь 
старо-краевіи якь п амерп- 
каньскій
Саля для забавь весѣльнихь.

НАЙБОГАТША

BO LESLA W  SEEG ER
Поручае ся ласкавой памя- 
ти краянбвь що вь его сало- 
нѣ завсе свѣже пиво и рб- 
жнорбднп напой.
Хороша с а л я  для забавь и 

братскпхь засідань.
168. Warren tfcDodley Strs.
JE R S E Y  C IT Y  N. J .

Гросерня n Dry Goods 
І. ТАЛПАІПА 

и Я. ЖИЛИЧА

727. Commeree Str. 
ШАМОКИНЪ HA.

Заосмотрена съ гори ажь до 
долу вь найлучптіп товари 
сь першой руки Все свѣже.

Краяне не оминайте сво 
ихь, бо бувь би великій 
грѣхъ! п не слава для ру
ского народа. не забудте

J .  TA LPA SZ &
J .  ZY LIC Z

А . В А В П К  
686 З.ав. межи 21 а 22 ул. 

S. Broklyn N. Y. 
Найславнѣйшій краевій рѣ- 
знпкь. Его ковбаси п вуже- 
нина росходить ся по цѣлой 
Америцѣ.

Замовленя и обсталюнки 
услугуесь скоро и точно.
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С 5 А Л О Н И С Т И Ї

Се йде о ваі іе добро познакомитиеь 
зь нами.

Сли кто купить у нась хоть разь, 
а переконавсь що добрий зробивь 

интересъ.
Зголошуйтеся до нашого складу, або 
посилайте о пробку (sample) 

зь глубокпмь почтеніемь 
EMANUEI g-ROSS. ■

Jmporter of Wines and Liqonrs 
Головний складъ 357 Henderson Str.

38 ESSEX  STR. JE R S E Y  C IT Y  
N E W  Ю 1 І ,

Ш & Ж Ж .  ¥ i r t l f e

Найлѣппііи 
Найтуньшіи

a
на чась напра

вить кождому зигарки, зи- 
гари п все що вь закресь 
годпннпкарскііі входить,

131 Y O R K  STREETS 
JERSEY CITY, N. J.

M. 'SIN G EH ,
101 MORRIS STREET, 

межи Washington a Warren 
улицями.- 

Jersey City.

Поручае евбй складъ винъ 
заграничныхь всякого рода 
ппва, медъ, горѣлку лікери 
по найтуньшон цѣнѣ. 
Незабувайте за него.

Ж

D  O LD EN B U R G
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

r * L  r

ш

f l ’ l F A l  Щг\М И X А И Л Ъ Е В Ч А К ъ  -- 

ТЕОДОЗІІЇ ТАЛПАШЪ

РУСКІЙ РЕПТОРАТОРЪ II ГОТЕЛЬПІІЧгіі.

2) 4; © ■
P E A R L  S T

S Н А М О К I N, P A .

Р у с к і й  
—  Е Д И Й Ы Й  —  

К О Н Т Р А К Т І ) Р Ъ

Б У Д О В Н и Ч І Й

77-87 Morris Str. 
Jersey City N.J. 

Удавайте ся вь потребѣ до
него.

У

—ВЬ—
В п л к с б а р ь  и о к о л и ц і.

Недалеко рускоп плебаніи. Т1 . ,Его камѣнне подъ будову
есть найлѣпіце, а робота

найтрвальша.
Добрий вечеръ, друже мой!
—  Добрый вечерь, свате!
А куда такь спѣшите)
—  До Талпаша, брате!

Що за Талпашь? Звндки онь?
—  Та-хь краянъ иашь милый
—  У него всѣ руспны
—  Подкрѣиляють ешш!...

*• *
—  Що за брппдза і пиво т&ш!
—  Обходить ся фаїно!
—  06слѵг\с якь браташ!
—  Тавіо надзвичайно!

Будує мости и доми, має 
власнй конѣ до звозу 

матеріялу.
Дає кериджѣ на похороны 
Hti весѣдя, хрестини и т. L 

Мешкає 
на R i v e r  S i d e ,

—
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